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Zápis ze schůze Školské rady SŠDSaJ 
 
Vzhledem k závažné situaci, která nastala díky pandemii koronaviru, jsme ve spolupráci s 
vedením školy rozhodly, že osobní setkání rady školy se z důvodu bezpečnosti neuskuteční 
a toto zasedání proběhne korespondenční formou. 
 
Členové rady školy, kteří se vyjádřili per rollam - souhlasí s proběhnutím rady 
korespondenční formou. 
 
Místo konání: Per rollam 
 
Přítomni – vyjádřili se k bodům zasedání:  
Kamila Bartošová, Ing. Jana Fatěnová, Tomáš Gregořica, p. Hana Horská,  Ing. Viktor 
Pázler 
 
Nepřítomni - nevyjádřili se k bodům zasedání: 
Mgr. Albert Kubišta 
 
Datum konání: 16. 10.  2020 
 
Program: 

1 Informace o volbě členů do rady z řad pedagogických pracovníků. 

2 Volba předsedy rady. 

3 Školní rok 2020/2021. 

4 Diskuze a schválení výroční zprávy školy. 

5 Seznámení s koncepčními záměry rozvoje školy. 

6 Diskuze. 
 
 
1.  Informace o volbě členů do rady z řad pedagogických pracovníků. 
 
Protože skončil mandát do Rady školy pro zvolené zástupkyně z řad pedagogických 
pracovníků, byly vypsány nové volby do Rady školy z řad pedagogických pracovníku. Na 
pedagogické radě konané dne 31. 8. 2020 byly z řad pedagogických pracovníku do Rady 
školy zvoleny Ing. Jana Fatěnová a Hana Horská, viz Souhrnný zápis o volbách. 
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2.  Volba předsedy rady. 
Protože skončil mandát do Rady školy Ing. Janě Fatěnové, která působila v radě na pozici 
předsedy rady, je na členech rady nově zvolit člena rady do pozice předsedy rady. 
 
Volba proběhla ze všech členů rady, tedy kandidáti na předsedu rady školy SŠDSaJ byli:  
Ing. Jana Fatěnová 
Hana Horská 
Kamila Bartošová 
Tomáš Gregořica 
Ing. Viktor Pázler 
Mgr. Albert Kubišta 
Členové rady se per rollam vyjádřili k pozici předsedy rady:  
- zda souhlasíte s projednáním volby předsedy rady školy touto korespondenční formou:  
 
Členové rady školy, kteří se vyjádřili per rollam - souhlasí s proběhnutím volby 
předsedy rady korespondenční formou. 
 
- z navrhovaných  kandidátů označili jednoho, kterému dali svůj hlas, 
 
- hlasy byly spočítány : 
 
Ing. Jana Fatěnová – 3 hlasy (H.  Horská, T. Gregořica, V. Pázler) 
Hana Horská - 2 hlasy (K. Bartošová, J. Fatěnová)  
 
Došlo k oslovení vítězného kandidáta, zda s funkcí souhlasí.  Ing. Jana Fatěnová 
s vykonáváním funkce předsedy rady školy SŠDSaJ souhlasí. 
Na základě volby, do pozice předsedy Rady školy byla zvolena Ing. Jana 
Fatěnová.  
 
3.  Školní rok 2020/2021. 
 
Školní rok 2020/2021 byl zahájen 1.9. 2020 prezenční výukou. Do prvních ročníků 
nastoupilo 33 (3letý obor) a  33 (maturitní obor), 30 (dálkaři – 3letý obor) a  15 (nástavba 
– maturitní obor) žáků.  
Již v druhém týdnu byl potvrzen případ 1 pozitivního žáka na nákazu covid a třída, kterou 
navštěvoval, byla odeslána do domácí karantény, škola postupovala dle nařízení KHS. 
Od pondělí 5. 10. probíhá distančně teoretická výuka a žáci dle rozvrhu docházení na 
praktické vyučování do školní stáje. Po zahájení distanční výuky byl potvrzen další případ 
pozitivního žáka na nákazu covid a škola postupovala dle nařízení KHS. 
 
 
4.   Diskuse a schválení výroční zprávy za rok 2019/20 
      Výroční zpráva SŠDSaJ 
    

Členové rady školy se měli vyjádřit:  

- zda souhlasí s projednáním Výroční zprávy touto korespondenční formou – všichni 

přítomní členové souhlasí s projednáním Výroční zprávy korespondenční formou. 

- zda k navrhované Výroční zprávě májí připomínky – bez připomínek. 

- zda navrhovanou Výroční zprávu schvalují. 

Školská rada SŠDSaJ byla seznámena s Výroční zprávou za šk. rok 2019/20. 

Školská rada projednala jednotlivé body Výroční zprávy za šk. rok 2019/20. 

Školská rada schvaluje Výroční zprávu Střední školy dostihového sportu a 

jezdectví za školní rok 2019/2020. 
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5.   Seznámení s koncepčními záměry rozvoje školy  

 

Pedagogové vyučují ze školy a z domova (home office) přes elektronické komunikační 

prostředky. Při výuce se používá počítačová aplikace MOODLE, Microsoft TEAMS a 

Bakaláři.  Rodiče mají díky elektronické žákovské knížce a její aplikaci domácí úkoly 

přehled o zadávaných úkolech pro žáky.  

 

Prezentace školy 

- proběhla v odborném časopise Jezdectví. 

- proběhla na odborných webech Jezdci, Equichannel, Jezdectví. 

- úspěšná prezentace absolventů na dostihových akcích v ČR. 

- prezentace na různých odborných výstavách (Jaro s koňmi, Koně 2020 apod.) a 

vzdělávacích výstavách (Veletrh středních škol Kladno, apod.) 

 

 

6.    Diskuze 

V příloze Vám zasílám články z časopisu Řízení školy, které byly věnovány činnosti Rady 
školy, k inspiraci i poučení. 
 
Usnesení: 
 
            Členové rady školy, kteří se vyjádřili per rollam: 
               - souhlasí s proběhnutím rady korespondenční formou 

 
ŠR SŠDSaJ:   
- projednala výroční zprávu Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní 

rok 2019/2020, 

- přijala informace o volbách do ŠR, 

- projednala koncepční záměry rozvoje školy, 

- byla informována o prezentaci školy. 

 
ŠR SŠDSaJ schválila: 
- Výroční zprávu Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 

2019/2020. 

 
 
V Praze dne 16. 10. 2020 zapsala: Ing. Jana Fatěnová  

předsedkyně školské rady 


